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1 TEMA 

 

A socioeducação e a educação para a paz enquanto instrumento para a 

superação de vulnerabilidades, risco social e para a promoção da cultura da paz e da 

diversidade.  

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A vida em comum é consensualmente tida como um privilégio entre os seres 

humanos nas obras destes autores, Codo e Lane (1984); Vygotsky (1984); Winnicott 

(1975), é possível constatar a importância deste fenômeno. Porém, as relações violentas 

atualmente provocam um fluxo contrário, incitando que a vida em comum é ameaçadora, 

provocando comportamentos cada vez mais individualistas e uma organização social 

voltada ao isolamento e à busca de interesses individuais, agravando ainda mais as práticas 

sociais de violência. 

Uma questão a ser discutida neste trabalho é a questão da violência entre 

crianças participantes de um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através 

de um grupo socioeducativo, oriundas de comunidades onde há alta incidência de violência 

territorial em decorrência do tráfico de drogas. Outro questionamento é: Quais práticas 

socioeducativas podem favorecer a superação da reprodução de comportamentos violentos 

por parte das crianças, nos diversos espaços sociais onde as mesmas convivem, dentre eles 

o grupo socioeducativo?  

A partir da compreensão da violência enquanto um fenômeno que reflete 

problemáticas profundas em uma determinada cultura, este trabalho não se propõe a 

encontrar soluções definitivas, mas estratégias que cotidianamente possibilitem pequenas 

mudanças, tornando a educação para a paz possível, instrumentalizando as crianças para 

refletir, enfrentar e a superar as violências vivenciadas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Não sendo privilégio das pessoas em situação de pobreza, a violência, nos 

contextos de vulnerabilidade socioeconômica, é muito comum, sendo reproduzida 

intergeracionalmente, produzindo culturas de violações de direitos através da naturalização 

deste fenômeno. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) por violência 

entendem-se comportamentos intencionais que possam comprometer a integridade do 

individuo e das pessoas á sua volta. 

A vivência da violência se reflete nos espaços educacionais e pode ser neles 

reproduzida e consolidada ou pode encontrar alternativas de superação e de transformação 

cultural.  

O manejo cotidiano das situações de violência e de violações de direitos em 

grupos socioeducativos não é fácil e, portanto, exige grandes esforços por parte dos 

profissionais que trabalham com esta demanda. 

Diante desta realidade, pensar em estratégias para garantir que a educação para 

a paz alcance crianças que hoje estão influenciadas pela cultura da violência a repensar este 

modo de vida e balizar as questões sociais implícitas no fenômeno aqui apresentado 

demonstram o objetivo desta pesquisa.  

A intenção é pensar com os profissionais que atuam em um grupo 

socioeducativo com crianças, estratégias específicas para promover a educação para a paz 

e a educação em, e para Direitos Humanos como recurso para o enfrentamento e para a 

superação da cultura de violência presente no cotidiano das relações familiares, 

comunitárias e sociais das crianças atendidas. Como resultado é esperado que na prática 

socioeducativa cotidiana, os profissionais possibilitem a reflexão e a desnaturalização da 

cultura de violência manifestada nas relações grupais estabelecidas no espaço 

socioeducativo.
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4 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Construir com profissionais da assistência social estratégias para práticas 

socioeducativas promotoras de paz. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Refletir com profissionais da assistência social sobre a formação de 

comunidades com alta incidência de violência territorial e sobre as determinantes sociais 

envolvidas neste processo. 

Realizar, com os participantes, diagnóstico das situações de violência, 

buscando compreender quais as estratégias por eles utilizadas para lidar com conflitos. 

Realizar roda de conversa com o tema socioeducação, educação em Direitos 

Humanos e o enfrentamento de situações de conflito e da vivencia de violência. 
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5  REVISÃO DA LITERATURA  

 

5.1 A violência 

 

Odália (1983) discute que a violência é histórica, não sendo privilégio das 

sociedades contemporâneas. O autor afirma que “[...] viver em sociedade foi sempre um 

viver violento” (ODÁLIA, 1983, p. 13). O autor parte da compreensão de que o conceito 

de violência não é simples, pois se trata de um fenômeno de múltiplas faces. Para Barazal 

(2014), essa complexidade suscita a necessidade de levar em conta que “As privações, a 

seleção (competição) e os conflitos estariam na base que fundamenta o ato violento 

individual, de grupos ou institucional.” (BARAZAL, 2014 p. 86). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde por violência entende-se: 

 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra 

si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, 

que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (OMS, 

2000, p.05) . 

 

O conceito apresentado pela OMS possibilita a reflexão acerca da violência em 

suas diversas manifestações e consequências. Para além das consequências físicas e das 

mortes, implicações típicas da violência, o conceito apresentado pela OMS (2000) 

possibilita a inclusão das formas de violências que causam opressão às pessoas, às famílias 

e às comunidades, gerando danos psicológicos, sociais e culturais. 

Para possibilitar um olhar mais especifico para as diversas manifestações da 

violência a OMS (2000), estabelece três grandes categorias para as manifestações da 

violência, que são: a violência dirigida a si mesmo (autoinfligida); a violência interpessoal 

e a violência coletiva. 

 

5.1.1 Violência dirigida a si mesmo 

 

Esta categoria, segundo a OMS (2000) diz respeito às atitudes violentas que a 

pessoa dirige contra si mesmo. Esta tipologia se subdivide em suicídio e autoabuso, a 

primeira subdivisão abarca todas as ações de um individuo para consigo mesmo que 
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tenham como objetivo a morte. Já o autoabuso se refere às ações que envolvem práticas 

nocivas ao próprio sujeito como a automutilação. 

 

5.1.2 Violência Interpessoal 

 

Subdividida em violência na família e violência na comunidade. A primeira 

ocorre entre parentes com ou sem consanguinidade e entre parceiros íntimos, acontece 

comumente nos domicílios, mas não necessariamente, são por-exemplo, os casos de 

violência contra a criança, o adolescente, o idoso e a violência contra o parceiro íntimo. Já 

a violência na comunidade acontece entre pessoas sem laços de parentescos, conhecidas ou 

estranhas, englobam atos aleatórios de violência e as violências que ocorrem em 

instituições, como os abrigos, as escolas, etc. (OMS, 2000). 

 

5.1.3 Violência Coletiva 

 

Esta tipologia se subdivide em violência social, política e econômica (OMS, 

2000). Nestas subtipologias a violência em geral é motivada, por questões religiosas, 

ideológicas, econômicas, entre outros fatores. Sendo que a violência social está ligada aos 

crimes de ódio, aos ataques terroristas, a violência politica está geralmente relacionada ás 

guerras, ás questões dos Estados; a violência econômica está relacionada à violência por 

certos grupos motivados pelo ganho econômico (OMS, 2000). 

 

5.1.4 Violência e território 

 

Território, de acordo com Brito (2008) trata-se de um conceito ainda em construção. Nele 

estão implícitas as questões de poder e de interesses sociais. 

Para Sposati (2008), O conceito de território não se delimita aos aspectos físicos, mas trata-

se de um determinado espaço onde se constitui “[...] uma ‘topografia social’ decorrente das 

relações entre os que nele vivem e os que vivem em outros territórios.” Ainda para Sposati 

(2008) a definição de território deve considerar “o conjunto de forças que nele operam. 

(SPOSATI, 2008 P.9)” 

Para Andrade (2012) os territórios periféricos são marcados pela apropriação desigual do 

espaço, alguns espaços urbanos são marcados pela presença da violência, presente em 
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decorrência da cultura das pessoas que ali convivem, da omissão do estado em garantir 

meios para a superação de vulnerabilidades que possibilitam a reprodução das relações 

sociais fragilizadas. Andrade (2012) possibilita a reflexão acerca da questão social 

produzida pelo meio de vida capitalista, sendo este um importante fator no que se refere á 

composição das territorialidades marcadas pela violência. Há uma tentativa de acessar, por 

meios ilícitos, os recursos materiais socialmente produzidos para alguns. 

A partir deste ponto de vista é possível lançar um olhar para a nossa sociedade no 

sentido de refletir que os avanços tecnológicos possibilitaram o advento de inúmeros 

recursos que podem lhe proporcionar bem estar aos indivíduos, porém o acesso a esses 

recursos não é garantido a todos, promovendo uma cultura de pessoas insatisfeitas. 

Partindo das definições da OMS, e das reflexões sobre território de Sposati (2008) e de 

Andrade (2012), pode se compreender que a violência territorial é uma forma de 

manifestação do fenômeno da violência que se entrelaça às questões de um determinado 

espaço geográfico e as relações humanas ali estabelecidas. 

 

5.2 Teorias da psicologia e as relações sociais 

 

Autor da Teoria do Vínculo, Pichon-Rivière (2000) entende que o vínculo 

cumpre importante papel nas relações sociais. Este pode ser normal ou patológico. Quando 

há o vínculo normal nas relações sociais, acontecem as aprendizagens e a comunicação. 

Quando há presença de vínculos patológicos, as aprendizagens e a comunicação ficam 

prejudicadas. O individuo vivencia situações de sofrimento e as expressa de diferentes 

maneiras em sua forma de se relacionar. Quando o sujeito se vê, nas relações estabelecidas 

com seus pares, privado em suas necessidades, consequentemente emerge a frustração que 

pode ser manifestada das mais diversas maneiras, dentre elas, podemos citar as expressões 

conflitos com ou sem violência. Nesta situação o sujeito ou grupo de pessoas lança fora a 

reflexão e a comunicação para agir movido por suas vivências subjetivas de sofrimento. 

Do ponto de vista do desenvolvimento humano, a agressividade, 

diferentemente da violência, é um comportamento natural presente nas relações iniciais 

que perduram por toda a vida social do indivíduo.  É um recurso necessário à 

sobrevivência, pois impulsiona o indivíduo a conquistar o seu espaço e suprir suas 

necessidades em situações de competitividade e de ataque à vida.  De acordo com 

Winnicott (1975), a agressividade quando não desenvolvida adequadamente pode acarretar 
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exacerbações ocasionando desequilíbrios para o sujeito e para o meio social no qual ele 

está situado. Podemos então compreender que a violência seria uma manifestação 

exacerbada da agressividade.  

Na infância, um importante fator para o bom desenvolvimento é o ato de 

brincar. As brincadeiras permitem tocar os pensamentos, agir sobre eles, conferindo 

significados. Sendo a compreensão sobre Direitos humanos algo subjetivo, a criança é 

capaz de aprender sobre eles na medida em que, nas relações grupais, consegue agir sobre 

aquilo que está em seu pensamento, mas que ainda não compreendeu por completo. Na 

brincadeira, ela age sobre suas inquietações, questões e também sobre suas 

potencialidades, desta forma conquista cada dia mais autonomia (WINNICOTT, 1975).  

Promover espaços que garantam vivências e experiências de forma a acolher as 

necessidades das crianças e a promover apoio para que elas possam agir e refletir sobre as 

dificuldades enfrentadas em seu cotidiano é um caminho possível para possibilitar 

mudanças quando a família ou a comunidade apresentam vulnerabilidades em oferecer 

estes espaços de acolhida e proteção. Estes espaços são chamados por Winnicott de espaço 

de suficientemente bom.  

A teoria de Winnicott possibilita a compreensão que a agressividade não é o 

único recurso humano para lidar com conflitos e frustações, à medida que os membros de 

uma determinada comunidade se desenvolvam enquanto seres humanos, paulatinamente 

superam a agressividade e usam outros recursos para lidar com os conflitos e frustações, 

tornando as relações humanas mais protetivas, possibilitando a promoção da vida. 

 

5.3 A identidade, as relações sociais e o enfrentamento da violência. 

 

Arendt compreende que a violência é um fenômeno tipicamente político e 

consequentemente, social.  

 

Nem a violência, ou o poder, são fenômenos naturais, isto é, 

manifestações de um processo vital; pertencem eles ao setor político das 

atividades humanas cuja qualidade essencialmente humana é garantida 

pela faculdade de o homem agir, a habilidade de iniciar algo novo. 

(ARENDT, 1994, p.52) 

 

Os fenômenos sociais são constituídos através de processos, dentre eles, 

podemos citar a constituição da identidade. Para compreender a reprodução social da 
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violência, é importante refletir sobre a função da identidade na reprodução de fenômenos 

sociais. 

Segundo Lane e Codo (1984) ao conviver com os mais diversos grupos, o 

indivíduo constrói a sua identidade que é transformada continuamente de acordo com as 

necessidades destes grupos e por vezes do próprio indivíduo. A primeira noção de 

identidade surge dos aspectos que diferenciam e igualam os indivíduos dentro de um 

determinado grupo, dando ao mesmo tempo a noção de pertença grupal e de 

individualidade enquanto ser.  

 A identidade é um “fenômeno social e não natural” (LANE; CODO 1984, 

p.65) que abarca tanto aspectos bio-psico-sociais como as representações sociais desse 

indivíduo. Lane e Codo afirmam que, é através de suas ações, que é possível ao homem, 

construir e reconstruir sua identidade. 

 Indo de encontro ao pensamento de Lane e Codo, Arendt, defende que a 

necessidade de agir, de “iniciar algo novo”, é fundamental ao processo de aprendizado, a 

autora associa a frustração quanto à faculdade do agir e a forte expressão cultural da 

violência. 

 

[...]grande parte da atual glorificação da violência é causada por uma 

séria frustração da faculdade de agir no mundo moderno. É verdade 

simplesmente que as manifestações nos ghettos e rebeliões nas 

Universidades fazem com que as ‘pessoas sintam estar agindo juntas de 

uma maneira como raramente podem agir’. Não sabemos se essas 

ocorrências são o início de algo novo – o ‘novo exemplo’– ou os sinais de 

agonia de uma faculdade que a humanidade está em vias de perder. 

(ARENDT, 1994, p.11) 

 

 Lane afirma que os papéis que desempenhamos na sociedade torna possível 

a reprodução e a manutenção das mais diversas formas de relações sociais. Para ela, a 

identidade nasce das “condições sociais decorrentes da produção de vida material que 

determinam nossos papéis” (LANE, 1981, p. 22). A mesma autora possibilita a reflexão de 

que a superação de um determinado fenômeno social, como a violência, só pode surgir no 

questionamento dos papéis postos, a partir da consciência de que os papéis que 

desempenhamos socialmente que constituem a nossa identidade implicam em uma função 

social de manutenção e reprodução das relações estabelecidas. Para que a alienação, que 

possibilita a existência de relações sociais desiguais, injustas e violentas, seja 



17 

 

transformada, é preciso que os indivíduos reflitam sobre as suas ações e suas 

determinações sendo capaz de reeditar a própria história. 

 

5.4 Caminhos para a superação da violência, a importância da linguagem 

 

A linguagem torna possível a comunicação e instrumentalista à produção e a 

reprodução das relações sociais. Para Vygotsky (1984) a linguagem é um recurso que 

organiza o pensamento humano e possibilita as interações sociais entre os seres humanos.  

Para ele, as interações sociais são de suma importância para o desenvolvimento 

humano, sendo a linguagem um recurso que organiza, estabelece laços sociais e assume 

determinadas características em cada grupo. 

Segundo Lane “o trabalho cooperativo, planejado, que submete a natureza ao 

homem só foi possível pelo desenvolvimento da linguagem pelos grupos sociais humanos” 

(1981, p. 25). Para ela, a linguagem assume a complexidade de seu fim, e à medida que as 

relações entre os homens se tornam mais complexas e abstratas, indo além do intuito de 

sobreviver e procriar, que a linguagem assume outras estruturas, “[...] ela deixa de atuar 

num nível prático-sensorial para ir se tornando também genérica, abstrata, atendendo ás 

novas atividades engendradas social e historicamente” (LANE, 1981, p. 26). 

Ainda segundo Lane, a fala não é o único recurso da linguagem, mas os mais 

diversos recursos de comunicação humanos são instrumentos para a sua efetivação, por 

exemplo, as linguagens corporais, a linguagem escrita, os códigos, rituais etc.  

A partir dessa concepção, compreende-se que, muito além de objetiva, a 

linguagem assume um caráter instrumental que permite separar o fazer do falar por 

exemplo. Segundo a autora, nas teorias do desenvolvimento, é a aquisição da linguagem 

que possibilita passar do agir e pensar no aqui e agora para as abstrações, planejar suas 

ações, realizar previsões, ser capaz de simbolizar, entre outras características que irão 

caracterizar o comportamento verbal. 

Distanciar a linguagem das ações humanas traz como consequência a 

alienação. Na sociedade atual, a apropriação dos saberes linguísticos e da comunicação por 

uma mínima parcela de pessoas tornou-se uma arma de dominação, gerando, dentre outros 

aspectos, um dos fatores á perpetuar as vulnerabilidades vividas nas sociedades humanas 

(LANE, 1981). 
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Quando a linguagem cumpre sua função de ser instrumento de comunicação 

entre as pessoas, ela é emancipadora. Possibilitar aos sujeitos de uma determinada 

sociedade se apropriar da linguagem e das reflexões que esta torna possível, é um caminho 

para o enfretamento e para a superação de vulnerabilidades vivenciadas. (LANE, 1981). 

 

5.5 Educação em direitos humanos e os grupos socioeducativos 

 

 O termo socioeducação aqui abordado seguirá o norte dos documentos do 

Ministério do Desenvolvimento Social, (MDS), que descreve e indica a utilização da 

socioeducação enquanto instrumento que favorece o desenvolvimento dos indivíduos para 

a superação de vulnerabilidades sociais (BRASIL, 2010). 

 O Ministério do Desenvolvimento Social, ao estabelecer diretrizes para o 

trabalho social com famílias, aponta que o trabalho através de grupos socioeducativos, com 

famílias, crianças, idosos, ou com grupos intergeracionais, é uma importante estratégia 

para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e também para favorecer a 

construção de fatores de proteção social nas comunidades (BRASIL, 2006).  

Os nortes para as ações socioeducativas utilizados pelo MDS não apresentam 

clareza no que diz respeito á concepção teórica. Porém na descrição metodológica do 

trabalho social com famílias as ações socioeducativas, enquanto práticas que possibilitem a 

participação e o diálogo na construção do saber, sofrem influências da concepção freiriana 

de educação. Embora Paulo Freire não tenha, em sua obra, utilizado o conceito de 

socioeducação, sues trabalhos possibilitam refletir sobre o significado deste termo e de 

suas implicações na socioeducação. (LIMA; CARLOTO, 2009) 

 

Importante lembrar que Freire nunca utilizou nenhum desses termos 

(socioeducativo, sem hífen ou sócio-educativo, com hífen), mas sim ação 

cultural, que supõe atuação dos sujeitos trocando cultura, entendida por 

ele como tudo que o homem construiu em sua relação com a natureza. 

(LIMA; CARLOTO, 2009, p. 128) 

 

Para Lima e Carloto (2009), Freire percebe a educação enquanto ação cultural 

que problematiza, liberta, que possui como pressuposto a humanização dos sujeitos que 

participam do processo educacional seja ele educador ou educando.  

Para Freire (2001, p.38 apud LIMA; CARLOTO, 2009, p. 128 ) 
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[...]A cultura – por oposição à natureza, que não é criação do homem – é 

a contribuição que o homem faz ao dado, à natureza. Desse modo, cultura 

é todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do 

homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo 

com outros homens. [...] A cultura é também aquisição sistemática da 

experiência humana, mas aquisição crítica e criadora, e não uma 

justaposição de informações armazenadas na inteligência ou na memória.  

 

Desta forma Lima e Carloto (2009), possibilitam a reflexão a cerca da 

socioeducação enquanto vivência que possibilita a ação sobre questões culturais geradoras 

de vulnerabilidade de forma a buscar, pela ação, alternativas de transformação social e 

consequentemente da transformação das relações imediatas vivenciadas pelos educandos. 

A socioeducação deve possuir então caráter politico e emancipador (LIMA; CARLOTO, 

2009). 

Para Souza Jr e Souza (PULINO, 2014) os direitos humanos econômicos, 

sociais e culturais estão na esfera dos direitos de referência coletiva, ou seja, estes direitos 

são reivindicados pela coletividade em detrimento dos interesses individuais.  É nesta 

esfera, da coletividade, que se encontra o direito à paz. A Organização das Nações Unidas, 

na Declaração do Direito dos Povos, declara o direito dos povos à Paz, o texto contido na 

Resolução 39 artigo 2, da ONU, de 12 de novembro de 1984: “Declara solenemente que 

proteger o direito dos povos à paz e promover sua realização é uma obrigação fundamental 

de todo Estado”  

 No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) vem construindo diretrizes para 

a educação em direitos humanos, através da Politica Nacional de Educação Em Direitos 

Humanos. Esta, por sua vez, tem promovido diversas estratégias para que a Educação em 

Direitos Humanos torne-se paulatina e concreta no processo educativo brasileiro. 

Pulino (2014) destacam que a educação em direitos humanos é processual, na 

formação dos sujeitos de direitos. A noção de processo se dá pelo fato de os sujeitos de 

direitos não se encontrarem prontos. Para as autoras, constituir-se sujeito de direitos se dá 

nas relações sociais, nas interações com outros humanos, na condição de ser um com o 

outro. Este ser, com o outro, traz em si a importância da construção da equidade nas 

relações humanas. Ao se falar em educação em Direitos humanos é fundamental romper 

com a cultura da centralidade dos direitos individuais na busca da promoção dos direitos da 

coletividade. Quando garantido na coletividade, os Direitos Humanos promovem também a 



20 

 

garantia dos direitos individuais, rompendo com a exclusão social e favorecendo uma 

sociedade mais justa. 

 Ainda para Pulino (2014) a educação é um campo potencial para a 

promoção dos Direitos humanos, à medida que favorece as relações sociais mediadas e 

orientadas para a reflexão. A educação voltada para as relações sociais, através de grupos, 

possui, dentre outros, o potencial de promover a paz. 

A promoção vivencial em grupos pode liberar a espontaneidade e a criatividade 

possibilitando a ressignificação das vivências individuais e coletivas. O Educador neste 

contexto possui o papel de potencializador destes processos espontâneos e criativos 

(ZIMMERMAN, 1997).  

 Pichon-Rivière (2000) possibilita a compreensão de que, à medida que o 

educador propõe tarefas que promovam a interação entre sujeitos, e o estabelecimento de 

vínculo entre eles, torna possível o surgimento de questões vivenciadas no contexto social 

dos indivíduos. O trabalho com grupos socioeducativos possibilita emergir os conflitos 

vivenciados. Os estereótipos construídos que, por vezes, impõem ao grupo a reprodução de 

vivências penosas, através da mediação os vínculos estabelecidos no grupo tem o potencial 

de ressignificar estas vivência, dando novo sentido e possibilitando ao individuo e ao grupo 

a superação de atitudes que antes dividiam e causavam sofrimento. 

 O grupo socioeducativo promove a troca de experiências, possibilita a 

reprodução e a reflexão acerca das experiências vividas nas relações familiares, 

comunitárias e na sociedade como um todo (BRASIL, 2006).  

A socioeducação possibilita romper com o ciclo de reprodução social de 

atitudes e comportamento naturalizados no fazer cotidiano, como a reprodução social da 

violência (BRASIL, 2006). 

 A educação por si mesma hoje é tida como um direito em si, a direção da 

educação para o social é um caminho para a formação de cidadãos conscientes de seus 

direitos e da importância da garantia dos direitos coletivos enquanto garantia de um mundo 

justo e, consequentemente, promotor de paz (BRASIL, 2006). 
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6 METODOLOGIA  

 

Foi realizada uma pesquisa de campo que consistiu em uma roda de conversa e 

na analise documental dos relatórios produzidos á partir das atividades de um Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de um Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS) do município de Lins.  

 

6.1 Contexto da intervenção 

 

A presente pesquisa se deu em um grupo socioeducativo que atende 25 

crianças em contra turno escolar, que compõe o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), ofertado em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 

do município de Lins. 

O CRAS tem como objetivo o atendimento a famílias em situação de 

vulnerabilidade social, visando instrumentaliza-las para o enfrentamento e superação de 

situações de vulnerabilidade social. 

Tendo como objetivo o fortalecimento da função protetiva da família, o CRAS, 

é uma instituição inserida na política pública da Assistência Social.  Através da articulação 

entre família, comunidade e políticas públicas, o trabalho desta instituição é territorializado 

e busca promover a proteção social básica, garantindo às famílias, como previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - LOAS o acesso 

aos mínimos sociais, ou seja, trabalho e renda, alimentação, habitação, educação, esporte e 

lazer, entre outros.  

O trabalho realizado parte da concepção de que a família possui diversas 

configurações, sendo uma instituição social fundamental para a proteção e adequado 

desenvolvimento do ser humano.  O CRAS oferta dois tipos de serviços: o programa de 

atenção integral à família e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

A equipe de trabalho é composta por profissionais concursados que são 

responsáveis pela oferta do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família), 

pela referência ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).  

A equipe do CRAS também é composta por profissionais autônomos que 

realizam as oficinas do PAIF e as atividades com grupos socioeducativos do SCFV. 

Os profissionais concursados são: 
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01 Coordenador  

02 Assistentes sociais 

02 Psicólogos 

04 Educadores 

04 Serventes 

A carga horária de trabalho semanal destes profissionais é de 30 horas, exceto 

o coordenador, que cumpre 40 horas semanalmente. 

Os profissionais autônomos são: 

01 Monitor de corte e costura 

01 Monitor de artesanato 

01 Monitor de percussão 

01 Monitor de atividades artísticas 

01 Terapeuta Ocupacional 

01 Educador Físico 

A carga horária de trabalho semanal destes profissionais é de acordo com as 

atividades desenvolvidas pelos mesmos, sendo em média de 8 horas semanais. 

As atividades desenvolvidas pela equipe do CRAS são: acolhimento, 

atendimento individualizado, acompanhamento familiar, encaminhamento para programas 

e projetos sociais; encaminhamento e inclusão em programas de transferência de renda; 

encaminhamento com acompanhamento para acesso ao Benefício de Prestação 

Continuada; acompanhamento domiciliar á famílias que em sua composição há pessoa 

idosa e/ou pessoa com deficiência. Serviço de fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários através de grupos socioeducativo com crianças, adolescentes e idosos. 

Para a oferta destes serviços, o CRAS conta com dois prédios compostos por: 

 

Prédio 01 (Sede) 

01 recepção 

02 salas para atendimento com capacidade para 02 e 05 pessoas 

01 sala para técnicos 

01 sala para a coordenação/ administrativo 

01 cozinha 

01 sala de arquivo 

01 almoxarifado 
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01 banheiro acessível 

02 banheiros 

01 área de serviço 

 

Prédio 02 (Anexo) 

03 Banheiros acessíveis 

01 sala de atendimento coletivo com capacidade para 40 pessoas 

01 Brinquedoteca 

01 sala de artesanato com capacidade para 08 pessoas 

01 oficina de corte e costura com capacidade para 08 pessoas 

01 cozinha semi-industrial com capacidade para 10 pessoas 

01 área de serviço 

 

6.2 Participantes 

 

 Participaram da pesquisa os profissionais que se dedicam a um dos grupos 

do SCFV, que atende à 25 crianças uma vez por semana em encontros com duração de 

duas horas em horário oposto ao das atividades escolares. Foram estes profissionais: um 

técnico de referência, com formação em serviço social, responsável pelo acompanhamento 

familiar das crianças inseridas no SCFV e pelo planejamento em conjunto com os demais 

profissionais das atividades propostas no grupo, um técnico Terapeuta Ocupacional e um 

educador social com formação de nível médio, responsáveis pela execução das atividades 

com o grupo socioeducativo. 

  

6.3 Técnicas de Pesquisa 

 

Os instrumentos utilizados serão a análise documental e a roda de conversa. 

 

6.3.1 Análise Documental 

 

GIL descreve que a pesquisa documental utiliza-se de materiais que ainda não 

receberam tratamento ou ainda poderão ser “reelaborados com o objetivo da pesquisa” 

(GIL, 1989, p?). 
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De acordo com o autor, os documentos analisados podem não ter ainda 

recebido nenhum tipo de tratamento sendo estes documentos de primeira mão, ou ainda, os 

documentos, objetos de pesquisa, podem já ter passado por algum tipo de tratamento, 

sendo, neste caso, documentos de segunda mão. 

No presente estudo foi realizada a análise documental do plano de trabalho do 

SCFV referente ao ano de 2015 que tinha a metodologia de trabalho, os objetivos gerais e 

específicos e a estratégia de avaliação dos resultados alcançados ao longo do ano. Foram 

analisados também 63 relatórios circunstanciados, produzidos semanalmente no ano de 

2015, que continham a descrição das atividades, os objetivos, a metodologia de trabalho e 

a avaliação de cada encontro realizado, sendo este um importante recorte da prática 

socioeducativa nos grupos. Por não ter ainda recebido nenhum tipo de tratamento analítico, 

os documentos analisados são, segundo Gil (1989), de primeira mão. 

O objetivo da análise dos documentos foi a análise quantitativa de relatos que 

indicam a vivência de violência por parte dos participantes do SCFV e a análise qualitativa 

de quais as estratégias utilizadas para o enfrentamento desta violação de direito através das 

atividades do SCFV. 

 

6.3.2 Roda de Conversa 

 

A fim de compreender de que forma a Educação em Direitos Humanos 

possibilita a superação de prática violentas no SCFV e no cotidiano escolar, foi realizada 

roda de conversa com os profissionais responsáveis pela oferta do SCFV. 

A escolha por esta metodologia se deu devido à roda de conversa possibilitar a 

contextualização de situações, antes pontuais e desconectas, com o objetivo de se 

compreender as partes como integrantes de um todo.  A roda de conversa é uma 

metodologia de trabalho coletiva e parte dos princípios freirianos de educação popular. 

Esta estratégia de intervenção possibilita trocas entre seus participantes que possibilitam a 

produção e a ressignificação de conhecimentos, entendimentos e saberes.  

A opção por esta estratégia preconiza a horizontalidade nas relações, onde 

todos os sujeitos envolvidos possuem papel de atores sociais críticos e reflexivos diante da 

realidade. A roda de conversa serve para possibilitar a reflexão de vivências e experiências, 

onde os participantes podem se apropriar de possibilidades de mudanças. Nela, emergem 

vulnerabilidades e potencialidades que, a partir da reflexão, possibilitam a construção de 
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caminhos democráticos para a vida social (SAMPAIO; SANTOS; AGOSTINI; 

SALVADOR, 2014)  

Para Afonso e Abade (2008), as rodas de conversa são metodologias de 

trabalho que promovem a participação de seus integrantes sem impor que expressem 

situações particulares ou íntimas. A riqueza da roda de conversa está na partilha do 

cotidiano e na reflexão das produções por ele geradas. 

Enquanto instrumento de pesquisa, o uso das rodas de conversa é apontado por 

Mello, Silva, Lima, Di Paolo como um caminho novo. A citação a seguir, ilustra a intenção 

da intervenção proposta neste trabalho 

 

Seguindo por um caminho diverso ao proposto em entrevistas e 

questionários, que atrelam respostas a perguntas previamente elaboradas 

como num inquérito, as Rodas de Conversa priorizam discussões em 

torno de uma temática, de modo a tornar possível dar visibilidade às 

práticas relacionadas à interação cotidiana. (MELLO; SILVA; LIMA; DI 

PAOLO, 2007, p.30) 

 

 A intenção da roda de conversa é possibilitar a reflexão acerca do trabalho 

desenvolvido, das produções do cotidiano com a intenção de aprimorar a prática e 

promover a inclusão do tema Direitos Humanos no cotidiano socioeducativo no trabalho 

desenvolvido no SCFV estudado. 

 

6.4 Resultados obtidos 

 

A apresentação dos resultados obtidos se apresenta em duas seções de acordo 

com as metodologias utilizadas na pesquisa. 

 

6.4.1 Análise Documental 

 

O documento que estabelece as diretrizes de trabalho para as atividades 

desenvolvidas durante o ano é o Plano de trabalho. Embora um dos principais objetivos do 

SCFV seja a garantia de direitos, dentre eles, os Direitos Humanos, não foi encontrado no 

plano de trabalho referência aos direitos humanos de forma objetiva. O plano de trabalho é 

norteado pelo Plano Nacional de Assistência Social, pela Lei Orgânica da Assistência 

Social pelo Estatuto da Criança e Adolescente além da Constituição Federal de 1988. Em 
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seu desenvolvimento direciona as ações para o enfrentamento das violações de Direitos, 

através de diversas estratégias socioeducativas, visando ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

Os relatórios circunstanciados foram produzidos ao longo do ano e serão aqui 

apresentados de acordo com os meses nos quais foram produzidos. 

Referente às atividades ofertadas, foram produzidos no mês de janeiro 08 

relatórios. Em 05 deles houve registros de situações de conflito e em 02 deles foram 

identificados registros de violência verbal entre as crianças e 01 deles de violência física 

contra objetos do espaço físico (depredação de materiais). As estratégias utilizadas para o 

enfrentamento das situações de conflito e violência identificadas foram o diálogo, a 

punição dos comportamentos violentos, através da retirada da criança da atividade lúdica 

coletiva, e o reforço dos comportamentos adequados através de premiações coletivas.  

No mês de Fevereiro, não foram encontrados, em arquivo, registros das 

atividades realizadas. 

No mês de março foram produzidos 08 relatórios referentes às atividades 

realizadas. Não houve registros de situações de conflito e/ ou violência. 

No mês de abril, foram produzidos 09 relatórios. Em 03 deles houve registros 

de situações de conflito com situações de verbalizações violentas entre as crianças e de 

criança para com o educador. As estratégias relatadas para lidar com as situações de 

conflito foram o diálogo e a realização de atividade lúdica. 

No mês de maio, foram produzidos 08 relatórios referentes às atividades 

realizadas. Não houve registros de situações de conflito e/ ou violência. 

No mês de junho, foram produzidos 06 relatórios referentes às atividades 

realizadas. Em 04 deles houve registros de situações de conflito com situações de 

verbalizações violentas entre as crianças e de criança para com o educador. As estratégias 

utilizadas para lidar com as situações de conflito foram o diálogo e a realização de 

atividades lúdicas com as crianças. 

No mês de julho, foram produzidos 06 relatórios referentes às atividades 

realizadas. Em 02 deles houve registros de situações de conflito com situações de 

verbalizações violentas entre as crianças. As estratégias utilizadas para lidar com as 

situações de conflito foram o diálogo e técnicas comportamentais de recompensa de 

comportamentos satisfatórios através da realização de atividades lúdicas com as crianças. 
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No mês de Agosto, foram produzidos 07 relatórios referentes às atividades 

realizadas. Em 03 deles houve registros de situações de conflito com situações de 

verbalizações violentas entre as crianças.  As estratégias utilizadas para lidar com as 

situações de conflito foram o diálogo e rodas de conversas e exibição do filme 

Divertidamente, direcionando o trabalho para o tema sentimentos. 

Ainda não foram produzidos registros referentes aos meses de setembro e 

outubro. 

 

Tabela 1 - Relação resumida dos registros dos números de encontros e dos relatos ou não de 

conflito e/ou violência 

Mês Número de 

encontros 

Numero de registro de situações 

de conflito e/ou manifestação de 

violência 

Número de registro sem 

situações de conflito e/ou 

violência 

Janeiro  08 05 03 

Março 08 00 08 

Abril 09 03 06 

Maio 08 00 08 

Junho 06 04 02 

Julho 06 02 04 

Agosto 07 03 04 

Total 52 17 35 

Porcentagem 100% 32,69% 67,31 

Fonte: Relatórios mensais circunstanciados de um grupo do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos em um Centro de Referencia e Assistência Social do município de 

Lins 

 

As informações acima apresentadas demonstram que, apesar de o CRAS ser 

uma instituição pública diretamente comprometida com a garantia de direitos sociais, os 

documentos produzidos para e por um dos serviços ofertados diretamente pelo CRAS 

através da oferta de um grupo de SCFV não abordaram objetivamente a temática dos 

Direitos Humanos. 

Isso demonstra a necessidade de que a Politica Nacional em Educação para os 

Direitos Humanos alcance os equipamentos públicos que trabalham com educação em 

diversas políticas públicas, por exemplo, como acontece nesta ação de capacitação através 

do curso de especialização em e para Direitos Humanos no Contexto da Diversidade 

Cultural.  

Os relatórios apresentaram suscintamente dados para o levantamento da 

incidência de situações de conflitos e/ou violência no grupo estudado, sendo que as 

informações obtidas foram insuficientes para aprofundar o estudo. 
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Gráfico 1 - Relação resumida dos registros dos números de encontros e dos relatos ou não de 

conflito e/ou violência 

 

Fonte: Relatórios mensais circunstanciados de um grupo do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos em um Centro de Referencia e Assistência Social do município de 

Lins 

 

Os dados, ilustrados no gráfico acima, demonstram que durante o trabalho 

realizado houve uma oscilação nos relatos de situações de conflito. Inicialmente houve um 

pico de situações conflituosas, no início das atividades de um grupo. Este foi seguido por 

um período sem relatos de conflitos possivelmente demonstrando a ressonância do trabalho 

realizado no comportamento do grupo e uma busca por organização do mesmo.  

É importante pontuar que, diante da recorrência de relatos de situação de 

conflito, os relatórios mostram intervenções diretas junto às crianças no sentido de 

possibilitar, através de constantes diálogos e de forma lúdica, a reflexão de estratégias não 

violentas para o manejo dos mesmos. Vygotsky (2000) e Lane (1982) apontam que o 

emprego da linguagem possibilita a organização das relações sociais, possibilitando a 

separação entre o falar e o fazer, entre o agir e o pensar. Os diálogos estabelecidos, como 

afirma Lane (1982), possibilitaram aos participantes pensar sobre suas ações e prever suas 

consequências.  

Winnicott (1987) nos permite afirmar que os participantes à medida que 

vivenciam no grupo, relações protetivas e suficientemente boas, desenvolvem habilidades 

pessoais e sociais saudáveis. Essas habilidades possibilitam a transformação tanto na esfera 

do individual como no social, este fato parece estar refletido nos ciclos de conflitos 

expressos no grupo.  
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6.4.2 Roda de Conversa 

 

O convite para a roda foi realizado no cotidiano de trabalho do CRAS e foi 

prontamente aceito pelas convidadas. 

A roda de conversa iniciou-se com a apresentação do objetivo da atividade que 

era de compor um estudo sobre a questão da prática socioeducativa e da educação para a 

paz como estratégias para enfrentamento da violência por alunos de uma determinada 

escola que participam do SCFV. Este estudo teria como objetivo a realização de um 

trabalho de conclusão de curso em educação e direitos humanos. 

Previamente, foi entregue às participantes o termo de consentimento livre e 

esclarecido, realizando os esclarecimentos à respeito da ética no tratamento das 

informações e a garantia de acesso aos resultados do trabalho. 

Por questões éticas, as profissionais que participaram da roda de conversa 

foram identificadas por letras A, B, C. Sendo a letra P utilizada para as intervenções da 

pesquisadora.  

Como norte a roda de conversa iniciou-se com a seguinte questão: 

[...] 

P. “Para início desta roda, gostaria de saber o que vocês entendem por Direitos 

Humanos?” 

A: “Direito de liberdade de expressão, pensamento, igualdade, perante leis” 

B: “Direito a educaçao, ao trabalho”  

C: “Direitos previstos na Constituição Federal que garante acesso a bens e 

serviços visando qualidade de vida e relação saudável” 

[...] 

As falas acima demonstram conhecimentos prévios das participantes  sobre os 

Direitos Humanos. Na compreensão delas, este está presente e diretamente associado aos 

direitos sociais que o trabalho desenvolvido busca garantir o acesso. Cabe pontuar que 

quando a educação para Direitos Humanos estão direcionandos para o trabalho na 

colotividade, segundo Pulino (2014), efetivam a prática destes no cotidiano, tornando 

possível mudanças culturais de violações. 

[...] 

P. “No trabalho realizado com o SCFV vocês já haviam pensado neste tema?” 
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[...] 

C: “Indiretamente, por que atuamos nas relações de conflitos entre eles e 

de certa forma agimos para viabilizar formas diferentes de 

comportamento através de nova forma de pensar. Permitir a reflexão de 

um assunto que gerou conflito é uma forma indireta de expressão dos 

sentimento atitudes. E apresentar onde ele 'violou' (aspas gesto da 

participante) entendo ser o mostrar que o outro também tem o direito de 

não gostar e de expressar isso” 

[...]  

P.: “Na opinião de vocês o que tem no grupo que apóia de forma efetiva as 

crianças a entenderem o que é Direito?” 

A: “Acredito que quando trabalhamos questões educativas, como 

atividades voltadas à comportamentos, regras e limites, estamos dando a 

oportunidade deles pontuarem e compreender a importância disso na vida 

social, estamos dando a oportunidade deles se expressarem” 

C: “As regras estabelecidas entre eles. As regras criadas no grupo contou 

com a participação deles para ditar o que é permitido e não” [...] entendo 

que elas conseguem compreender com maior facilidade essas regras.  A 

meu ver o direito perpassa por elas para viabilizar a vida em grupo 

[...] 

C: “Um acaba ajudando o outro naquilo que está com dificuldades para seguir 

ou expressando seu descontentamento quando se sente prejudicado” 

 [...]  

A: “A importância de saber que existe, direitos e deveres, e que elas precisam 

respeitar os limites para que se estabeleça uma boa convivência” 

 [...]  

A: “A questão de saber respeitar a opinião do outro” 

[...] 

Nestes trechos da roda de conversa é possível visualizar como a Educação em 

Direitos humanos é abordada por estas profissionais. É possível notar que o tema é tratado 

de forma implícita pelos educadores e técnicos, mas aparece de forma explícita, quando 

sugem questões da necessidade das leis, trabalhadas pelas regras de convivência, para a 

convivência social. 

Na fala “C: [...]As regras criadas no grupo contou com a participação deles 

para ditar o que é permitido e não[...]” a participante exemplifica um fator importante para 

a construção de um determinado conhecimento, que é a necessidade de agir sobre este 

objeto de conhecimento. C: “Um acaba ajudando o outro naquilo que está com 

dificuldades para seguir ou expressando seu descontentamento quando se sente 

prejudicado” 
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O potencial dos grupos socioeducativos está em promover ambientes 

formadores de sujeitos de direitos. Quando o trabalho se dá com as crianças, essa formação 

precisa ser lúdica, pois este é o caminho utilizado pela criança para significar suas 

vivências. Sendo importante ressaltar que o lúdico é o melhor caminho de construção 

simbólica para as crianças (WINNICOTT, 1975). 

 [...]  

P.”Bem, pela conversa parece que direitos e regras possuem relação. O que 

vocês pensam sobre isso?” 

[...]  

B: “Um depende do outro” 

C: “Direitos são determinados em lei, etc” [...] “portanto entendo que há regras 

para tê-los. Até quando não se tem garantido um direito se faz necessário aciona-lo por que 

do contrário permanecerá sem.” 

C: “Por exemplo, no grupo quando alguém sente que foi violado seu direito, 

ele aciona a gente, reclamando para tê-lo garantido. Aí cabe a nós avaliar e dar resposta” 

A: “Pra você ter direito você deve seguir determinadas regras.” 

C: “Indiretamente lá acontece o que ocorre na sociedade com assuntos dessa 

natureza, mas de maneira informal.” 

 [...] 

C: “Talvez nós não tomamos consciência dessa relação no grupo. Nós, as 

crianças.” 

C: “Outra forma de tratarmos direito foi fazendo leitura de assuntos polêmico 

como bullying.” 

[...]  

C: “Quando cobram dos responsáveis seus documentos para participar do 

grupo ou alguma atividade extra” 

Nesta parte da roda foi tratada a relação entre as regras e direitos, tema 

suscitado pelo próprio teor do diálogo estabelecido. Uma importante reflexão, foi acerca de 

como, no grupo, as relações sociais são reproduzidas e re-significadas. 

Para as crianças no grupo, elas podem reproduzir os papéis já aprendidos e 

construírem a partir daí novas formas de estabelecerem, regras e leis. Neste contexto, pode-

se ofertar a diversidade de relações sociais e a possibilidade de se questionar as imposições 

que estas relações estabelecem (LANE, 1982). 
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 P: “Todas sabemos da situação de violência que estas crianças vivenciam no 

seu território de origem. Isso reflete no grupo? Como?” 

 [...] 

B: “[...] por exemplo quando tem brincadeira sempre tem um líder. E quando 

no começo eles brigavam muito um com o outro” 

[...] 

A: “Muitas dessas situações são representadas em suas brincadeiras, exemplo o 

dia que fomos para quadra e eles brincaram de polícia e ladrão. Eles representaram de 

forma explícita as formas de como policiais abordam os "bandidos" [aspas em gestos] 

[...]E nesse dia eles tinham presenciado a invasão da polícia [...]Antes de irem para o 

grupo. Nos Legos eles montaram armas e invadiram a casinha das meninas como se 

fossem "bandidos"[aspas em gestos].” 

P: “As situações de brincadeira são muito ricas né? [...]. É importante 

compreendermos como elas elaboraram estas vivências e como representaram lá.” 

[...] 

A: “Isso expressa que tem alguém defendendo o direito de uns e outros 

violando” 

P: “Olha a importância desse trabalho. O que é preciso acolher.” 

A: “No dia da palestra sobre drogas, a palestrante fez teatro e eles 

demonstraram com riqueza de detalhes a violência domestica, o medo e/ou raiva que eles 

sentem” 

[...] 

A: Nesse dia, me recordo que uma das meninas comentou sobre o uso de 

drogas nos "(território de moradia das crianças que participam do grupo)" sem citar nomes 

e um dos meninos disse que ela era "cagueta" e pessoas assim não tem vez. 

P: “...Isso demonstra como eles são formados para naturalizar as violações de 

direitos que acontecem lá.” 

 [...] 

C: “Quando duas crianças se desentenderam no grupo por conta de um suposto 

furto de celular...” 

[...] 

A: “Parando pra pensar, quanta coisas né?” Como eles precisam de nós, do 

nosso olhar, da nossa atenção.” 
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C: Acho rico esse olhar 

P: “Isso mostra que o tempo de parar e refletir é muito importante, é olhar de 

fora o nosso próprio trabalho. 

B: “Uma simples palavra muda muita coisa” 

[...] 

P: “Parece tão pouco o que fazemos.” 

C: “Temos que lembrar que são vidas em construção. Cada dia é um tijolinho 

na formação. [...] Importante pessoas como nós por que eles já tem vários para ensinar o 

errado.” 

[...] 

C: “Por isso a importância de chamar no canto para orientar quando coisas 

indesejadas ocorrem no grupo. Limite também é uma forma de garantir direito do outro, 

eles reconhecem isso quando falam ou chamam a atenção do coleguinha” 

P: “...este é um limite protetor, porque penso que eles tem limites injustos e 

estão aprendendo limites justos no grupo que é um lugar de proteção. Isso é muito 

importante C. Eles saberem que há pessoas há quem recorrer. 

B: “Estamos ali pra mostrar que não é natural ou normal aceitar o errado”. 

[...]  

A: “Que eles têm capacidade para serem melhores.” 

B: “E podem sim ser diferente daquela realidade.”  

 A:  Semana passada mesmo os antigos apresentaram as regras para os novos 

[...] 

P: E como foi isso A 

A: “...foi muito interessante porque durante a atividade eles mesmos se 

policiavam para não dar um mal exemplo” 

B: “É verdade!” 

[...] 

Este momento da roda possibilitou a reflexão social acerca da reprodução 

social e da naturalização de violações de direitos na comunidade de origem das crianças. 

Os relatos das profissionais demonstraram a vivência de violência, situação essa expressa 

nas atividades realizadas e por vezes promotoras de conflitos nas relações do grupo. 

O vínculo estabelecido no grupo  permitiu por parte das crianças depositarem 

suas angústias, inquietações, naturalizações nas relações grupais (RIVIÈRE, 2000). 
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Possibilitou que os profissionais se tornassem depositários desse conteúdo depositado. 

Esse fato como manifestado na conversa traz à tona a necessidade de proteção por parte 

das criança e a necessidade de proteger por parte dos educadores, que se sentem impelidos 

a construir estratégias de trabalho que possibilitem a mudança da realidade social 

vivenciada pelas crianças (RIVIÈRE, 2000). 

P: “Então como vocês percebem que o trabalho realizado no grupo pode ajudar 

as crianças a superar a vivência da violência?” 

[...] 

A: “Evidenciar o que eles têm e fazem de bom é uma forma muito importante 

de ajudar nesse crescimento” 

[...] 

P: “Vocês acham que ajudaria trabalhar diretamente o tema Direitos Humanos 

no grupo?” 

A: “Penso que criança absorve mais aquilo que é lúdico então tratar 

diretamente o tema eu acho que se perde um pouco”  

[...]  

A: “Concordo com a C...em nossas brincadeiras e atividades já trabalhamos 

porém não diretamente.” 

C: “Tratar assuntos e dizer que está relacionado ao direito humano acho 

válido” 

[...] 

A: “Caso for explanar mais teria que ser de forma bem dinâmica até para 

facilitar a compreensão deles” 

[...] 

C: “Podemos inserir essa palavra Direitos Humanos para irem absorvendo e 

relacionando com as atividades lúdicas” 

B: “Sim sempre na linguagem deles” 

[...]  

 C: Acho importante fazer essa relação com eles. A gente vai perceber se estão 

compreendendo através dos exemplos 

[...]  

P: “Eles nos surpreendem na forma como concretizam o que aprendem, nos 

exemplos que dão” 
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P: “Bem estamos aqui a mais de 1 hora. A conversa está muito boa mesmo.” 

 [...]  

P: “Quero agradecer de coração o apoio de vocêss! Em breve apresento para 

vocês o resultado do trabalho” 

 A: P eu que agradeço o convite, esses momentos são enriquecedores e a 

reflexão nos faz perceber o quanto fazemos a diferença na vida dessas crianças. 

 A: É bom também pra nos motivar no nosso trabalho... 

 [...]  

C: P essa conversa vai favorecer o planejamento das atividades de novembro 

né A? 

[...] 

 C: Técnica, conhecimento, vivência, aprendizagem e resultado 

[...]  

P: “Parabéns, a todas pelo trabalho realizado e novamente obrigada pela 

partilha” 

[...] 

Esta última parte da roda de conversa tratou a reflexão acerca da inclusão 

formal do tema Direito Humanos como fator para possibilitar o enfrentamento da principal 

violação de direitos presente no cotidianos das crianças participantes do grupo que foi a 

violência. 

Possibilitou identificar que o tema Direitos Humanos ainda é tratado em nossa 

cultura como um assunto complicado e difícil de entender, reforçando a necessidade das 

políticas para a promoção da inclusão dos Direitos Humanos no processo educativo 

brasileiro. Essa formação precisa tornar-se um processo que possibilitará a desmistificação 

dos conceitos relacionados a este tema, o tornará um assunto mais presente no cotidiano 

destes sujeitos (PULINO 2014). 

 

6.4.3 Análise dos dados 

 

As intervenções realizadas possibilitaram identificar que a violência, por se tratar 

de um fenômeno social, encontra na socioeducação uma importante estratégia para o seu 

enfrentamento. 
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A análise documental demonstrou que os conflitos e a violência que pode deles 

surgir se manifestou por ciclos. Neste trabalho, não houve a possibilidade de explorar este 

fenômeno, mas a hipótese levantada pela pesquisadora para compreender este fenômeno é 

que estes ciclos de conflitos fazem parte do processo grupal que manifestam a realidade 

vivenciada fora do espaço do grupo. É muito comum, no território, a manifestação da 

violência através de ciclos, momentos de alta incidência, seguidos por de momentos de 

baixa incidência. 

A partir da roda de conversa foi possível entrar em contato com manifestações 

destas vivências e com seu reflexo no trabalho socioeducativo. 

As situações expostas na roda de conversa permitiram algumas reflexões a 

partir dos Codo e Lane (1984); Vygotsky (1984); Winnicott (1975) apresentados neste 

trabalho sobre a importância das relações sociais protetivas como forma de acolhimento e 

apoio para a superação de vivencia de vulnerabilidades, como no caso da violência. Lane 

(1982) e Lane e Codo (1984), ao tratarem o ser humano como um ser social e que se faz 

humanos nas interações que estabelece, permitem-nos afirmar que oferecer possibilidades 

para aqueles que vivenciam situações sociais de exclusão e marginalização, espaços de 

convivência que favoreçam a reflexão acerca dos lugares sociais dados a estes sujeitos, é 

um importante meio de transformação social e de garantia de Direitos Humanos. 

Estes espaços necessitam que as pessoas responsáveis pelo acolhimento e pelas 

propostas de atividades socioeducativas sejam conscientes e aceitem suas limitações de tal 

forma que estejam abertas a acolher e cuidar das situações de sofrimento social 

apresentadas no serviço, assim como pressuposto por Rivière (2000) através da Teoria do 

Vínculo.  

Estes espaços podem ser ofertados nos mais diversos serviços públicos, sejam 

eles de assistência social, de educação, de cultura e cidadania, de saúde, porém é 

importante que haja diálogo entre as políticas públicas, que não devem agir isoladamente. 

Os direitos humanos precisam ser garantidos na coletividade e não apenas no âmbito 

individual e para que isso ocorra é preciso que os serviços públicos haja conjuntamente. 
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7 Considerações Finais 

 

Inicialmente o presente trabalho foi planejado para ser executado diretamente 

com as crianças participantes de um grupo pertencente ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de um Centro de Referência em Assistência Social do 

Município de Lins. Na impossibilidade de se realizar as intervenções diretamente com as 

crianças, o trabalho foi reestruturado e direcionado para a pesquisa com os profissionais 

responsáveis pela realização das atividades diretamente com estas crianças. Este fato 

ocasionou na diminuição do tempo para a execução de intervenções. 

Umas das estratégias metodológicas utilizadas no trabalho, a roda de conversa, 

foi realizada uma única vez, possibilitando a coleta de dados ricos, porém limitados. 

Outros momentos utilizando-se dessa técnica teriam possibilitado ao trabalho maior 

profundidade e riqueza nas reflexões. 

Porém, mesmo diante das limitações acima apontadas, a partir dos estudos e 

das intervenções realizadas foi possível identificar a importância das relações sociais na 

constituição de uma sociedade justa e garantidora de direitos. 

A socioeducação possui o caráter de promover a relações sociais protetivas 

provocando mudanças culturais favorecem a formação de uma sociedade onde os sujeitos 

de direitos lutam pelos interesses coletivos por que sabem que este caminho é o que torna 

possível a construção de uma sociedade justa e que não se conforma com exclusões 

sociais. 

A existência de comunidades carentes de espaços protetivos e expostas a 

miséria e ao crime, produzem, na sociedade como um todo, a naturalização das violações 

de direitos. A pobreza não é a responsável pela iniquidade do homem, mas a iniquidade 

produz mais que pobreza, produz miséria. Produz o individualismo, o egoísmo e a 

violência, que destrói aquilo que nos humaniza, as relações sociais. 

O grupo socioeducativo é um espaço de relações sociais por excelência, neles 

as pessoas se encontram com o objetivo de aprender a conviver. Permitir que a violência 

domine nestes espaços é permitir o homem volte à condição de animal. A violência 

paralisa importantes processos de desenvolvimento e aprendizado do ser humano como a 

comunicação e a ação. E como diz Arendt, é necessidade de fazer algo novo dá sentido ao 

processo educativo. O “fazer algo novo” como diz a autora, pode ser, na compreensão das 
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atividades desenvolvidas neste trabalho, o resgatar as relações sociais em sua essência e de 

proteger e promover a vida. 
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